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ฉบับที่ 1 ปี ที่ 4

ฉบับ เดือน มกราคม 2552

้ ะขอกล่าวถึงการทํา
พบก ันอีกครงนะคร
ั้
ับ ในฉบ ับต้อนร ับปี ใหม่ 2552 ในฉบ ับนีจ
้ ันในอนาคตอ ันใกล้น ้ี ในสารเคมีตา่ งๆ รวมท งนํ
ื้
ฉลากรูปแบบใหม่ทค
ี่ าดว่าจะใชก
ั้ า้ ยาฆ่าเชอ
ด้วย หลายท่านคงเคยได้ยน
ิ มาบ้างแล้วนะคร ับ เกีย
่ วก ับการทําฉลากในระบบ GHS ผมจึงขอ
่ ันฟังเพือ
เล่าสูก
่ ให้ทราบคร่าวๆ ก ันไว้กอ
่ น
ก่อนอืน
่ GHS ย่อมาจาก Globally Harmonized System of Classification and
Labelling of Chemicals คือ ระบบจําแนกประเภท และการติดตามฉลากสารเคมีสากลที่
สหประชาชาติ เป็ นผู ้พัฒนาขึน
้ เพือ
่ ให ้กฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสารเคมี (โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม)
ของประเทศต่างๆ มีความสอดคล ้อง และเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน อันจะทําให ้ชว่ ยลดต ้นทุนให ้
ผู ้ประกอบการ และเป็ นการง่ายต่อการติดตามตรวจสอบ
ระบบ GHS เป็ นระบบการจําแนกประเภท และการติดฉลากสารเคมีทเี่ ป็ นระบบเดียวกันทั่ว
โลก ซงึ่ จะสง่ ผลให ้มาตรฐานของการจําแนกประเภท และการติดฉลากสารเคมีรวมถึงเนือ
้ หาเอกสาร
้
ื่ สารความเป็ นอันตรายของสารเคมีแต่ละชนิด
ความปลอดภัย (Safety Data Sheet) ทีใ่ ชในการส
อ
เป็ นไปในทิศทางเดียวกันในทุกประเทศทีท
่ ําการค ้าระหว่างกัน และเพือ
่ ให ้ผู ้ใช ้ คนทํางาน ผู ้ขนสง่
ื่ กันได ้ว่าสารเคมีชนิดนั น
ตลอดจนผู ้ชว่ ยเหลือในกรณีฉุกเฉิน สามารถสอ
้ เป็ นอะไร มีความปลอดภัย
้ เหมือนกัน อีกทัง้ การ
หรือมีคณ
ุ สมบัตใิ นด ้านต่างๆ อย่างไรบ ้าง เพราะในแต่ละประเทศภาษาทีใ่ ชไม่
้
ื่ เพือ
ื่ สารกันได ้เป็ น
จัดกลุม
่ สารเคมีก็แตกต่างกัน การใชระบบ
GHS จึงเป็ นการสอ
่ ให ้แต่ละประเทศสอ
ั ลักษณ์ คําสญ
ั ญาณ ข ้อความแสดงความเป็ นอันตราย และข ้อสนเทศอืน
ระบบสากล โดยใชส้ ญ
่ ๆ
GHS จะครอบคลุมสารเคมีทก
ุ ชนิด (Single Substances) สารละลายเจือจางและสารผสม
ั ว์จะเกีย
(Mixtures) ซงึ่ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับวงการปศุสต
่ วกับผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ตาม พรบ. วัตถุอันตราย
ื้ ผลิตภัณฑ์ไล่ ป้ องกัน กําจัดแมลง
พ.ศ. 2535 ซงึ่ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด และ/หรือฆ่าเชอ
ฯลฯ.
่ ้อบังคับให ้ต ้องปฏิบัตต
แม ้ GHS จะเป็ นเพียงแนวทางมิใชข
ิ าม แต่ GHS จะชว่ ยให ้กฎหมาย
่ ศ
ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเรือ
่ งนีใ้ นแต่ละประเทศถูกปรับไปสูท
ิ ทางเดียวกัน ซงึ่ จะสง่ ผลในการชว่ ยลดปริมาณ
การทดสอบและประเมินสารเคมีให ้น ้อยลง และทําให ้การค ้าสารเคมีระหว่างประเทศมีมาตรฐานร่วมกัน
ึ่
รวมทัง้ เป็ นการเพิม
่ ระดับการป้ องกันและคุ ้มครองมนุษย์และสงิ่ แวดล ้อมให ้ดีขน
ึ้ ซงในประเทศไทยจะ
้
บังคับใชในปี
พ.ศ. 2551 สําหรับวัตถุอันตราย ทีเ่ ป็ นสารเดีย
่ ว (วัตถุดบ
ิ ผลิตภัณฑ์ทป
ี่ ระกอบด ้วย
้
สารเคมีเพียง 1 ชนิด) และบังคับใชในปี
พ.ศ. 2552-2553 สําหรับวัตถุอันตรายทีเ่ ป็ นสารผสม ซงึ่
้
ิ ค ้าจะต ้องมี
หลายฝ่ ายก็คาดการณ์วา่ ในไม่ชาระบบ
GHS ก็จะเป็ นเหมือนมาตรฐาน ISO ทีผ
่ ู ้ผลิตสน
ิ ค ้า ดังนัน
ไว ้บนกล่องสน
้ ผู ้ประกอบการทุกระดับจึงควรให ้ความสนใจในเรือ
่ งนีอ
้ ย่างจริงจัง

ระยะที่สอ

การทํา GHS จะพิจารณา (GHS Implementation)
1. Hazard Classification การจําแนกความเป็นอ ันตราย แบ่งเป็น
1.1
Physical Hazards (มี 16 Hazard Classes)
1.2
Health Hazards (มี 10 Hazard Classes)
1.3
Environmental Hazards (มี 1 Hazard Class)
ื่ สารความเป็นอ ันตราย
2. Hazard Communications การสอ
2.1
Label
2.2
SDS มี 16 Sections
สว่ นรายละเอียดต่างๆสามารถหาอ่านได้ท ี่
English : http : //www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev01/01files_e.html
Thai Version : http : //www.diwsafety.org/add_ghs/ghs_regulation_thai.htm
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